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 וי שח 6 6 טנ 5 לח 665 בה סא
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 ןויור ײװבצ

 .טכַארטעגפױא ןזיור ייווצ ןופ לשמ .ַא בָאה'כ

 ענייא

 ,ענייש ַא רייז

 טכַאמעג רָאנ

 ,טָארד ןוא ריּפַאּפ ןופ

 ,טכַאמשרַאפ ,לעג --- עטייווצ יד ןוא

 .טכַארבעג טשרע ןטרָאג ןופ שטָאכ

 רָארג עדייב יז ןוא

 ",הנכש טר'ייט} .לשיט ןייא ףיוא ןניל

 ,ץכערק ַא טימ עטשרע יד טגָאז

 ? סטכעלש ַאזַא םינּפ ַאזַא וטפַאה סָאװ ,גָאז;

 ןענייש א רָאג ךָאד ןעוועג לָאמַא טסיב

 םינּפ ןייד ףיוא ךָאנ טנעקרעד עמ

 -- םינמיס יד טייקנייש ןייד ןופ

 ,ןטלעפ ריד סָאװ עשז-לייצרעד ,ונ

 טלעגרַאפ ױזַא טפיב וד סָאװ

 ז תונכס ףיוא

 ,תונמאנב

 יו תונמחר רַאפ ןקוק טשינ ןעק'כ

 "-- יוט רעשירפ -- ןלַאוטש עפייה -- ןטרָאגק

 "ז יױזַא רימ ךיז טקנעב עס ,יואק ,ענעי טלמַאטש

 ! טסולג ךיז םולב ַא סָאװ !הרצ ַא ,ססּכ ךיז טקנעב'פ,
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 םינשוש יֵּתְׁש

 םיִּנַטְקִלְו םיִלֹודְגִל אָנ-רֶּפַסֲא

 .םיִּנַׁשוׁש םִיַּתְׁשִּב הֶׂשֲעַמ

 ,הָפָי הָתָיָה תַחַאָה

 .לֵיַתָו רֶיָּנִמ הֶרְצִי א
 - הָפָר ,הָּכִהְצ -- הֶיְנְׁשַה

 .לִיַל"ןֵּב הָנּוַנְתִּה

 .ןֵּגַה יִחְרִּפ ןיִּב תַחרוּפ הָתְיָּה לֹומְתֶא דוע

 ןָחְלֶׁש ֹותֹוא לע - דחִי-םג ןֶהיֵּתְׁש הֵּנהְו

 -- "הָּנִׁשֹוׁשַה יִּתֹוחֲא,

 :הָנֹוׁשאְרָה הָלֲאָׁש

 .רענה ימיב תיִפְי ןה ?ךינפ ְךֶּכ "5 ולכנ המי
 .רֵאֹּתַה-יֵפְי לָׁש ֹומּוׁשר ְךָּב רָּכִנ דֹוע

 אָלְמִי יִּבִל ,יֵיַחְּב

 !הָלָמֶה-יִׁשגר ְּךאְרַמְל

 ..תֶמָּכְרכְמ ,ְּתַא הָּכִהְצ הֹּכ
 "?דָמְחַה-תַּב ,ְּךָל רֵסָח הָמ

 "..םיִיַח -םס ...םִיַמָׁש -לט ...ׁשָמָׁש ה-ינרק ...עקרק ...ןֵגע --

 "!םיִעּוגֲעַג יִּלְּכ ,יֹוה , :ׁשֵחֹלְּב איִּתַה הָלְמֶלִמ

 :ָהיִּפ תֶא ּהָּתְנִכְׁש הָחְתֶּכ -- "? הָמָא -

 ?ַהיִמְתַמ ףּוּסְּכ ןיִמ הָזיַא

 הָּגֶׁשְמ ַחּור ֹוזיִא

 ?הָּנַׁשוׁש ,ךָּב הָסְנְכִ



 ,ןטרָאג ,ןלַארטש

 ?ןטרָאד פע טּפּפור יװ --- יוט רעשירפ

 טסווװעג טשינ לָאמנײק ןטײקשירַאנ יד ןופ ,רימ ביילג

 ! טָאג ןעקנאד ןוא ,בעל ךיא ןוא

 : ףוס ַא ריד ןגָאז לעװ ךיא ,רעטסעווש ,וטפרעה

 ,ךַאװש ןוורענ ענייד ,עצדרעפ ,ךיז טכַאד

 ,ךַאו רעד וצ טשינ רימ וטפדער ,לחומ יז ,רַאפרעד ןוא

 .ןוייוו ריד ךיז תומולח ,תוירוח

 *-- ןוייא ןופ ,ךיא יװ טָא ןוורענ וד טַאהעג טפלָאװ

 "9? וטסדער פָאװ ,יוא ! עטינ ,עטינ;

 עטצעל יד טימ תוחוכ יד טימ

 ןעטכַאמשרַאפ יד רעביא יז טקַאה

 עטכַא יד טכַארבעג טיוט םעד רימ ,טילבעג ךיא ןּכָאװ ןכיז}

 ! ןכוסמ טשינ ,ןכוסמ טשינ רעבָא

 ןקורט קיבייא רעדייא

 לָאמנייק ןפיוו טשינ ןוא

 -- ןקילב עסייה ןופ טשינ ןוא יוט ןופ טשינ

 לָאמ ןייא שטָאכ ןוא ןברַאטש

 ײָ! ןקיווק ךיז יוט ןּפָארט ַא טימ

--+ 322 



 ..םיַנרק ..ןֵּג
 ...םִיַמָׁש -ּלַט

 (?םִיַמ לָש הֶזָּכ ןיִמ ?הֶז הַמ ?יִנֵמְדִמַּכ ,ול תאֵרָק ְךָּכ)

 - תֹויִטְׁש ןָתֹוא יִדֹועֵמ יִּתְצַדָי אל :יִניִמֲאַה

 !דֹאְמ הֶפְי הָּיַחְו תֶמֶיַק ,לֵאָל הָדֹתְו
 :יִפֹאָה תַׁשְלֶח וז :יִלֹחַה דֹוס ְּךֶָל הֶּלִגֲא

 !יָפֹרָה תיִלְכַתְּב םִיּופְר ְךיֵּבִּצֲע

 ןָיְנִעָל אל ,הָליִחְמִּב ,תֶרֶּבַדְמ ְּתִא ןכֶָנְו

 ןֵמְּזַה לָּכ תֶמֶלֹוחְו
 ,תֶלֶּוֲא- תֹומֹולֲח

 יודל ָּפ-לָׁש -םיִּבַצַע = יִנֹומָּכ ְּךָל םַּג ןֵּתִי ימ

 הָתֹומ - יל הָליֵלֲה זאק; -

 : :ּהָחּכ-רֶיְׁשִּב הָיּווְּדַה

 ּותְוָמ יִל איִבֵמ יִׁשיִלְׁשַה ,םִיַׁשְדָה קַר יִּתְחַרָּפ ,ּהָה,
 - דֹוע ויָמָסְק יִאְלִּפ הָאְרִא אל ,ןֵּגַּב תֹויְחִל ףיִסֹוא אל

 ! הָכֹוּב .יִניֵא םֶלּואְו

 - םנט ילְּב דעל תויהקמ

 ,לֶטֶבְמּו ׁשֵבָי ץיִצ
 -םַעַּפ םַג ּול --ְךַא ,תּומָל בֹוט

 יול ט ׁשֶפְנַה תֹוּוַרְל

 בע א



 .ןסיורג א ,םענעדליג א ,גָאט 8 טקנעשעג ודנוא גנילירפ

 ןסיורדניא רע ּפרעמע ענלָאטשירק רעטנזיוט טימ :טעז

 .ןטָאנטצ דיירפ ןוא טכיל ,תויח

 !ןסָאלשרַאפ עלעגייטש ןיא -- !ײזװ-יײוו -- ףךעלעגייפ ייווצ ןוא

 ! טשינמוא-טסיזמוא ! פָאװרַאפ טגערפ

 ! טשירפעג טקיווקעג ץרַאה סָאד ךעלעדיל טימ לייוו

 ? ןטכָאשעג עלעבייט ַא יװ טחוש רעד ןעד תמא םעד ןיוש

 ךעלעטָארד ןופ עלענייטש סָאד זַא ! ןלַאֿפרַאפ ! טכעל

 ..! ןטכַאלפעג

 .ליטש ןוא קידחענּכה ,ערעטלע סָאר ,סנייא ךיז טציז

 ךעלנימ טטשינ זא ,ךעלנימ זיא'ס יוװ ןעמ זומ ןלעװ ,אלימ

 .ליוו עמ יו

 .טרילרַאפ טשינ קילגמוא ןיא ּפָאפ םעד רעוװ ,רעדעי טסייוו סָאד

 ! טריפרַאפ סָאד סָאװ ,ייװ -- עטייווצ סָאד רָאנ

 .רעמ טעּפמיא ץילַא ,טיונ יד רעטנשקערַאפ סָאװ

 ןרעהַא ,ןיהַא טגנירּפש ,ךיז טפרַאװ

 ,טיִא ןייק טשינ ךיז טניפעג עס

 ,טרָאד ןוא ָאד ךעלטַָארד יד טפייב ,ךיז טפייר

 .טריטסעטָארּפ --- לריט ןיא טקיּפ

 יט זע



 םירַּפְצ יתש

 .רַהט-עפוש בָהָז-םוי ּוניֵלָש איִבֲָה ביִבָאֶה

 !רַהֹוְו הָחְמִׂש ְךֵפֹוׁש אּוה חַלֹדְּבִלְׁש -םיִיָלְד יִפְלַאֵמ

 רואָה וחָּכ :יבא  רא

 ,רורְּדַה תונָּב ,םירָפצ

 | רַהֹסְִּב ּואְלִכִנ

 :הָנָּתַמ לַע ..םּולְכ-אל-לע ?ׁשֶנֹעֶה הָמ לַע ?הָמ לֵעְו

 !הָּנרְבּו הֶרְמִזְּב ׁשֶפֶנ לָּכ ּוחְּמִׂש רֶׁשֲא לַע
 הָנֹויְּכ קֶדֶּצַה םג ּונֵמָלֹועְּב טָחְׁשִנֲה

 ,תֶּלֶּדַה הָרּוגְס !רֵמָו עַר

 !דלפ לש םיטוח - בלכהו

 ...תעַנְּכִנ ,הָטֵקְׁש ,תיִׁשיִרֲח - םֹּד תֶבַׁשֹוי הָריִכְּבַה

 ;תעַד-רַּב לָּכ עֵדֹי ןֵה
 ,יֹוצְרָה אּוה עֶנְּמִנ םִא

 !יּוצֶּמַה תֶא תֹוצְרִל ׁשִי

 !תעַּגַּתְׁשִמ ,תָלָלֹוּתְׁשִמ -- הֶריִעְּצַה םֶלּואְו

 ,הָּדְרִמ זע םַג רֵבֹוּג ןֵּכ ,רָבֶׁשַה לֹוָדְגִּכ !הָחֹומ איִה

 ,הָדָלְּפַּב תֶכֶׁשונְו תֶצָפֹוקְו תֶצֵרֹוּפ איִה

 תֶרֵקֹונ בּולְּכַה - תיִּתְלַדְּב

 תֶרֶזֹואְו

 - ּהָחֹּכ לָּכ
 !הָחֹומ איִה



 ?ןזייװַאב וצ ןטײקשירַאנ סָאװ, ,ערעטלע סָאד טגָאז "!ץלָאהקיּפ

 ! ןזייא -- ךעלטַארד יד ,עלעבכענש סָאד ךַאװש ,ךָאד טסעז

 יָו ןר ןייד ןיא ןיֹוש ײג ,ורמוא ,ןיוש יג

 ?ןוו ריא טסייוו רשפא -- ורמוא ןופ ור יד רָאנ

 .וצ ךיז טקוק ןוא עלחר ענייש יד ןייג וצ טמוק

 -- !טלעגייא ָאלב ריא רַאפ רימ --- יז טעז

 .טלטגייפ סָאר עלעגייטש םענופ ךיז טסַײר עס יז ,ךיז טּפרַאװ עפ יו

 ןקיפ ַא ץרַאה ןיא ריא לבענש ןטימ לציּפ סָאד ,ריא ךיז טכַאד

 -- !גיצ עדליוװ 'ַא ,טסומש עמ זַא -- יז טגנירּפש

 ! ךעלעגיר יד עלהסיפת םענופ ןפע ןא ןוא

 ךעלעגילפ יד טכיילגעגסיוא םעטּפַאר עדייב

 ! דלעפ ןעיירפ ןיא -- ןּוא

 ,טלעטשעג םיוב ַא ףיוא ךיז טרָאד

 : עליטש סָאד טגָאז ורמוא םוצ ןוא

 ? ר'ירפ עגר א טימ ךיז טכירעג ,ונ;

 ?ליּפַא ס9פיֿפ ַא ןוטעג ?וד יוו ךיא טרעדליּפעג :גָאז ףעכָא

 ? ריר יװ רימ ןפלָאהעג טשינ למיה רעד ןעד יצ ןוא

 ? יאדכ ?ַאה ?ןעוויוװ ןעמ ףרַאדאכ ,ונ

 "! ײ-יװ:ייס יז טמוק ,העושי יד זיא טרעשַאב זַא

 ..זומ יז ןוא יז טמוק ןעמוק ,ךיז טײטשרַאפ ,ונ

 ! תוּכז סטמטװ ןיא ,עקניליטש ,טשינ טסעגרַאפ רָאנ
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 תׁשַּפִט ,יִלְדִּחו :הָריִכַּבַה תרצוג הָב ="לְּתַא רֵקנ םֹולְּכ

 !תֶׁשָעְו לֵזְרַּב -- בּולְּכַהְו ,אּוה ׁשֶּלַח ְךֶּכ-לָּכ ְךֵרִֹּקַמ

 יְּךִמְצַעְל ַחונָמ יִנְּת ,טֵקָׁשייֵלְּב-תַּב ,אָנ"יִעְגְרַה

 ?ְּךיִא אָנ"ּורְמא ,הָּבַרְּדַא ?טְקָׁש "יִא טוקְׁשִי דֵציִּכ ּךַא

 .םֹאִתִּפ הָׁשֶּגִנ בּולְּכַה לֶא דֶבְכֹוי הֶּדְלִי הֵּנִהְו

 ,!םֹּתַה-יֵניֵע תַרְּפַּכ ןִיַע לָּכ יִהְּת) הָאֹור איִה

 תֶדֹמְחָנ רֹוּפִצ ּהָתֹוא ְךיִא

 - תֶדֹּכְלַּמַּב תֶטֶּבַחְתִמ

 רֹוקַּמַה :הָל הָמְדִנְ
 ...רֹוקָנ רקונ ּהָּבִלְּב

 רַהֹּטַה-תַּדְלִי הָחְתָפּו

 ,רַתֹּסַה-בַנְׁשֶא תֶא

 !ַחּותָּפ הֶדָׂשְל -- ץֵחַּכ ּוצְרָּפ תֹואִּוִלְּכַה

 ַחּוׁשָּב קָחְרֶמְּב ץֵצ לֵע ןֶהָל ּובְׁשָי םָׁש

 הָרְמֶא - "?תאֹוָל לֵּלִּפ יִמ,

 :הָרֵרֹוּטַל הֶטֵקְׁשַה

 :טְקָׁשְּב וָׁשְכַע יֵדֹוה ךַא;
 ?תֶקָדֹוּצַה איִה יִנֲא אל

 !ךֹוׁשָנִל אְוָׁשַל לֶזְרַּבַּב יִּתְלַאונ םּולְּכ ?יִּתְׁשַעָר םּולְּכ

 ָךֹומָּכ קויִדְּב יִּתְלַאְנִנ :יִאְר הֵּנִהְ
 ?ֹוחֹּכ הֵּמּו ֹוּכְרֶע הָמ ?ׁשַעַרָה הָיָה יאֵדַּכַה

 יו הכָו הֹּכ ןיֵּב אֹובָי אוּב - עֵׁשּיַה רַזְגִנ רֹוזְגִנ םִא

 ..יָמְצֵעְּב םַּג עַדַא תאֹז - עֵׁשְיַה אֹובָי : תֶמֶא ,ןֵּכ

 ויִמ לֶׁש ֹותּוכְזִּב ,אָנ-ּורְכִז ,םיִטֵקְׁש ,ּורְכִז ְּךַא

 טיי יו לב



 , 5 טנעמ .םיוב רייד 65 == + נפ
 רפס ןו ֹפ ע*'ק

 טוה ס ןלרעדורב ,רימ גאז
 = ינ

 יב
5 = 

: 

 כא

 /ט=/ ו/

 6 טא יב טי 8 4 9
 53 ע עק ' נז 4

 { טבסא אפ ימ 4
{ == , + 

 ײ

 :06 טיפ םפ 5
 6 א יד ןוא

= 
 ו 5 וי 2

 סה מר 2 טפ

,5 5 2 
 טפ שטמ- טפ = 65 4

 א) )= תו!ת א 1
 0 יא גט
 ןאלמג ןטומ2

|
 

א
י
 

 ,תי

48 

א
 6

 
408 

2
 

7
 

 עי
 ;1ג

 יו

 עי

 +ו
2
8
 

ח
 

5
 

8 0 

=
 

4 2 

2
0
 

ד
ע
 

 ,ח-

54 

2
8
 
5 = -2 

=
 

= 2 

2
 

 יי
-
8
 --4 

208 
4
:
 

6
 
62 

, ,ּ 
1
 
א
 1

 

 ; } עי

5 

 הא

 ;ג

=
=
 
ה
ע
 

2
 

4
4
 
ד
י
 

-8. 
+
:
 

=
 

 ס ףִפ
 ווו

 ׁש ןוא

 = ק 5 יצ א =
 א את + 54 ט8 55964

 5. ןָא-טרַאּכ
 / לדַאמַא ק ןיא י ֹו

 = 64 סמפ ֹא
 טיר רפ+ = ו 5 אר) 'ע/=

 , |, א /ן=

: = 
 (םקיא ועדַא ןו



 טֵחַּמַהְו ןֹוריִַּה

 (ןֹועְמִׁש ,רַמאֹנ ,הָיְה ֹומְׁש) פָטֵּקַה -הֵדְׂשִמ יִנֹולְּפ בֶׁש

 .ןֹודיִּכ םַגְו הָבֹור םג הָתְיַּבַה ֹוּמִע איִבֲהְו

 תַחַנְמ הָתְיָה רָאְׁשַה ןיִּב ,םִרָגְס ֹוּבִׁש ,ןֹורָאָּב

 -- "ַוטַחַמ-בַר ,קֶנֵע ןיִמ הָויִא, -- .הָקיִקְּד תֶגֹטֲחַמ
 ,ןֹוהָּמִתְּב הָרֲהְרִה
 ;ןֹודיִּכַה תֶא ּהָתֹואְרִּב

 תַשֹּבְלִּת ,יאַּדַו ,רֵפֹוּת אּוה,

 -- תָשהָנּו לֶזְרַּב ,םיחַּפִמ

 גוגָמה גל םיִשּוּבְלַמ

 .יגֹע ךֶלֶמַל ,ילּוא ,וא

 הֶפֵי לֶּכַּתְסִמ ןודיִּכַה םִיַת

 חַּדַבְמ איִה הָּמַּכ ,יֹוה ! תאֹוַּכָׁש עי

 ..דֹודְגַּב הָיָה רֵרֹועְמ קֶׁשֶנ-ןיִמ-הֶזָּכ קוחְצ הֶזיִא
 .דּוּדַח-רַבְּד ּהַּב ץיִּבְרַהְל קֶׂשֵח יִל ׁשֵי !תַנֹחָהְרַּפ

 .,תַחַוֹור הָעּומְׁש ?ןוכָנ הֶז :תֶסֶּדְנִק ,יל יִדיִּגַה ,ייה

 :דַחַּפִמ לֹּכַה םיִדֲעֹור ,תֶסֶעוּכ ָּתַאָׁש ןֵמְזִּב יִּכ

 יודַחַי-םַּג םיִבּיבְז הֶרָׂשֵע רֹוקְדִל ְּתַא תֶלְגִפְמ

 ++ וו ז ו-=4} ןפ }

 יה ךוּת- ליִט ְקִנ

 : "הָּדֹוחְס ןימ 0 ,הפ ,דב .תרקוז יָנֲא םיה- (ב

 ַב עַבָׁשֲא , :תֶרָמֹוא איִה - "!רֵקָׁש ּ!רֵקֶש,

 ! תֶרֶבְג יִהוז ךַאג :הָבֹורָה אָרָּפ-קֹוחְצ הָרֵי -"ם-ת-חג --

 '!תרקוד הָּנֵה דּב ּואיֵה דב םרקוו ,,ה"יה ימ
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 ירע ורע

 ! סיױרג ךיא ריא יװ ןעוו

 ! םיוא טשינ טלַאה ךיא ,דלַאװעג ,יוא --

 ! םיש ךיא !ץַאלּפ ךיא (סקיב יד טיירש)

 !ןטכעלש וצ טניימעג טשינ (לדָאנ יד טגָאז) !לחומ רימ טייז ---

 ?ן'טכעטש עשז-סָאװ זיא --- ךעלב ןייק טשינ ,טנווייל ןייק טשינ

 (זיּפש יד טגָאז) !ןשטנעמ !ןעמ טכעטש ןשטנעמ --

 =+ ,ןכַאל ןעמונעג ןיוש לדָאנ יד ָאד רעבָא

 = : ךָאנ יז טכַאל רשפא -- ןכַאל א רָאנ

 ' ךָא ,ךָא ,ךָא ןוא !ךַא ,ךַא ןוא !יכ ,יכ ,יכ

 ,ךָאטש ַא ךָאנ לכעטש ַא ךַאמ ,טנווייל ,יז טגָאז ,ךיא ךעטש --

 ןכַאז -- שובלמ ַא טרעוו ,לדמעה ַא טרעוו

 וטסעוו סָאװ ,םיא ןגרָאמ ךעטש ,טנייה ךעטש -- שטנעמ רעבָא

 !? ןֿכַאמ םיא ןופ



 ?םיִחַּפ רֹוקְדְל יַלָע םּולְּכ, :תַחַנְּב הָתְנָע -- "?הָמ אָּלֶא,--

 יו םיִחַא ,ׁשּורְּד םֶכְלְדִּג טֵחַּמַל יֵרֲה ְךֶּכ םֵׁשְל

 תֹוריִּדַא עיִרָה בּוׁש -- "!עַּקַּפְתֶא !ּוליִּצַה ,ֹוה, --

 יִו תֹוריִל ליִחְתַא !ץֵצֹוּפְתֶא, :תחַּדַּנְתִּמַה הָבֹורָה

 זרֵקָׁש ֹוא תּוטְׁש יִּתְרַמָא םּולְּכ ?םיִחָר דיִדָי ,קֹוחְּצַה הָמ,--

 ?"רָקָדְל ,אֹופָא ,חַלְצִי ה מ -- םיִחַּפ אֹלְו דַּב אל םֶא

 ;רֵאָבְמ ּהָל ןוודיִּכַה -- "תָנֹׂטּוטַאַז ,םי ׁש ָנ ַא, --

 "רקוד ינַא םיטנא

 :שֶּלְׁשֶמּו לּופָּכ קֹוחְצ

 :ׁשֶדֶחֵמ תֶרֶּבְסַמ איִה -- 'תְרֶקֹוד יִנֲא םי ִדַּב םִאְ;
 תֶנֹּתִּכ הֶּזִמ תאֵצֹוי ןֵהָ,

 - תֶנֹלְמִׂש ֹוא םִיַסָנְכִמ

 .ׁשָּמַמ-יֵרְבִּד ,רּוצִקְּב

 ןּונְרְקְדֶא הָּמָל ?םַעַט הַמ ?םֶדָא ...רֹוקְדִל ְּךַא

 יוּונֶּמִמ א צ * הַמ - םִעַּפ ףֶלֶא ןקיִפָא רֹוקְּד



 שטייב יד ןוא דרעּפ סָאד

 הלּפמ א ןעמוק ןיוש לָאז עפ ,יוא---
, , 

 הלנע לעב לטייפ בר ףיוא

 םענייש םעד סָאבלַאב ןייד

 ! םענייניא םיא טימ ריד ףיוא ן
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 יִלְּב ׁשֶּדַה

 בֶקָר ,ףוס
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 ןגָאלש וצ טסיזמוא ךימ סָאד טמוק סָאוז ,גָאז

 == ?ןגָאװ םעד טָא ןּפעלש וצ גנירג רימ ,טסניימ

 ןטשרע סיי? םוצ זַא ,ןסעגרַאפ הָאד ןוא ,ונ

 -- רעבָא

 ! רעבָארג 8 עלעשזדיּפ א וצ דער יג

 ןכָאטשעג ךימ יװ רָאנ ךיד טלָאװ

 ז ןסַאג עלַא רעביא ןעיירש לעװ דלַאװעג ךיא ...?רעדיוו

 (גנוצ רעקידנסיימש טימ שטייב יד קַאנק ַא) !גיײווש --

 ,ןגָאװ .ַאזַא ןּפעלש ,יז טגָאז ,תמא

 ,ןגָאמ ןקירעגנוה א ףיוא ךָאנ וצרעד ןוא

 ;גנול יד ךיז ןופ ןכָאּפסױרַא ,ָאי ונ ,טסייה

 -- ךיא גָאלש ךיד רָאנ

 -- !ךיא גָאז ריד דוסב ,רעז

 ,ןּפעלש טשינ טסליוו סָאװ ,רַאפרעד טשינ

 ,ןּפעק וצ רַאפרעד טמוק ךיד רָאנ

 ןענַאטשרַאּפ טשינ ,המהב ,סָאװ

 !ןענַאּפש ךיז טזָאלעג ןוא

 גן



 ?עַׁשָּפ-אל-לע יִנֵּכַּת הַמ

 ,עַׁשֶר-ְןֶּב ,הָּתַא רּובָּפֲה

 - הָלָגֲעָה תַּביֵחְּטְׁש

 הָּלִק ְךָּכ-לָּכ הָדֹוַע
 זהָליִכֲא יִל הָׁשּורְּדִש ,ָתְחַכָׁש ,לֶבָנ ,תאז תֶאְו

 -- תֶלֵּבִׁש ףֵא יִּתְלַּבִק אל

 !תֶלֹּכַמ םֹוקְמִּב תֹוּכִמ קַר

 .יִתָלֹּגְלִּגַּב ַחֹמ אֹלְל הָטֹוׁש טוׁש לֶא רֵּבַּד ךַא

 ,הָזְבִנ טוש ,ָּתְגַפָס ּול

 הָוְּכ טּוּבַח- דֹוּבִּכִמ

 -- ףֶלֶאֵמ דָחֶא קב
 .ףֶלֶצְג תֹוּבְרַתְל קֶׁשֵח דֹוע ךֶל הָיָה אל
 יו תֹויִרְּבַה תֶא קיִעְזַא ֹוא - עַגְר-ןֵּב לַדֲח ?בוש ?הֶז הַמ

 -- "!טֹויְדִּה ,קֹֹותְׁש , -

 טוׁשַה הָנָע

 ; תֶבָרֹוצ ןֹוׁשָל- תַמיִלְצִּב

 ;דֹוסְּב ףֶל דיִּגַא ,עַמְׁש,

 טֶבֶחֶל ףְניִד הֶז לע אל

 בֹוחְסִל ביִטיִמ ְךְניִאָׁש

 בֹותְרְּכ הָלָגֲע

 טֶבֵׁשְל הָּתַא יּואָר ךַא
 ֹט 3 ,הָּמֵהְּב -שאר .ָּתַתָנ יִּכ

 { י "והָמְתְר-לֹעְּב ְךְראָּוַצ



 ןזייא קיטש סָאד ןוא רעמַאה רעד

 !רעמַארגנ ,רעטיירב רעד טלעװ רעד ףיוא ,רעדניק ,קיריורט

 .רימָאל ןקיווק ךיז שטָאּכ לשמ ַא טימ !רעטיב

 ןרעמַאה רעקרַאטש רעד ,רענרעזייא רעד ּפָאק רעד טָאה'ס

 ,רעמַאק ןיא עצנחוי לַאװָאק םייכ סָאװ

 ןןוייא קיטש סָאד ןּפַאלק ןעמונעג ךיז

 ,ןזייװרעד םיא הריקח יּפ לע

 ןקידלודעג ,גולק ןייז ףרַאד עמ זַא

 ! קירלוש טסיכ וד :םענייק ןנָאז טשינ ןוא

 :םַײװ -

 .זייב רימ םיוא ,רע טגָאז ,רָאנ טפיזמוא טסיב

 .ןעיירש ןייד זיא שיּפעל ,ןטלעש ןייד ויא שירָאנ

 ; גָאו ,אברדא

 ? גָאלש ךיא טָאװ ,קידלוש ןיב ךיא

 ןיז-ילכ ַא יװ רעמ ?ןעד ךיא ןיב סָאװ

 ? טנעה סלאװַאק םעד ןיא

 ? טרנעוװעג םיא ןיא זיא'פ ,יטסניימ --- לַאװַאק רעד ןוא

 ז תונמאנכ ,תועט ַא טּפַאה

 ! תונמחר סטָאג 8 םיא ףיוא ! רױּפַאק טקנוּפ

 ,ןגַאלשרער ,דימ ךעכענ זיא רע

 .'ור רָאנ םיא ךיז ליוו'ס

 ? ןוט רעקעג רע לָאז םָאװ ,ינ ?הרירב א רָאנ

 ,ןגָאװ רעקנַארק א טייטש ןפיורדנוא ,טפעז

 ,לסלא ןקניל ןפיוא ןגיובעגסיוא

 לָאז סקַא יד זַא 0 ימש לַאװָאק רעד זומ

 -- קוַאטש ןוא טנוזעג ןייז

 ,גרַאב ןּפָארא ריא טימ ןעשעג טרָאד טעּפע

 ןגָאװ םעד ףיוא טעכיוא רעבָא

 .ןגָאלק טשינ ךיז וטפלָאז
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 לְָרַּבַה-ליִטְמּו ׁשיִּטַּפַה

 !ףֶצֵּקַהְו זָגֹרָה עַבֶׂש ּונֵמָלֹועְּב בּוצָע הָמ
 .בצָעָה רֵמ תֶא לֵׁש ָמָּב הָקיִּתְמַנ ,םיִחֵא ,תֹוחָפְל

 חֶּפַנַה לָש ֹוׁשיִטַּפ ץֶרֶמְּב ליִחְתִה דָחֶא םוי

 .חָּנִמ הָיָה ויָּתְחַּתֶׁש ,תֶכָּתַמ-ליִטְמ תֹוּכַהְל
 םֶלֹגַל ול ַחיִכֹוהְל ,יִׁשִּקה , יִּפ לַע ,ׁשֵּקִּב אּוה

 םָלֹה ּוליִפֲא לֵּבִקְל הָכֲהַאְּב ְךיִרָצ יִּכ
 :הָמְׁשַא תֹולָתַל הָּכַמַּב ,לֶכֵׂשַה יִּפ לַע ,רּוסָאָו

 --"!עַמְׁשע

 ?ּהָמְׂשָל הָּכַמ ֹוז יִכְו ?זָגֹרָה הָמ, :אּוה רֵמֹוא

 ׁשֶפָטְו תּוטְׁש -- ְךיָפּורֲח

 ?שֶפֶנ-ַעֹרֵמ הָּכַא םולּכ

 זיִחָא ,יִנֲא יִמּו הַמ

 !יִחָּפַנְל תֵרָׁש -יִלְּכ

 הָליִלֲח ,דֵז אל - אּוה םַּג ךַא

 !הָליִלַעַּת לַא ויָלָע םַּג

 :ןֵמֲאַה ,יִל ןֵמֲאַה

 !ןֵּכְסִּמַה לַע תּונָמְהַר

 ַחּוּפַּמִמּו ןְּדַסִמ עֶגָי ,ףִיָע ,ץּוצָר אּוה
 -- ַחּונָל ֹוצָפָח ריִּדֲאְו

 :הָרֵרְּבַה ול ןיֵא אָּלֶא 2

 / ' ,תָרּובְׁש תַחַא הָלֶגַע תֶדֶמֹוע ,ץּוחַּב ,םָׁש הֵּנִּה !
 .תַקֵּקַּדְזִמ איִה ןּוקָתְל :תֶקַחֹוד ֹותֹוא איִה יֵרֲה
 .תַקָּדַצ אֵצַּת איִה םַגְו - טְקָׁשְּב תָצְק אָנ-בֹוׁשֲח ,םֵרְּב



 רדפכ זומ'ר

 : רעדער יד ןילד

 .ןגָאי ייז ןיהווו ,דרעפ יד םיא ןּפעלש'ס

 !וגורב טשינ ייז ףיוא יז ,יוא --- דרעפ יד ןוא

 ? סע גוט סָאװ רָאנ ,אחינ טשינ ךיוא ייז זיא ןּפעלש

 ןײלַא יז ןוא ...!שטייב יד ...שטייב יד טביירט'ס

 !ןיינ ,לידלוש טשינ ךיוא

 ןויער םעד טוג רָאנ ײטשרַאפ ...קע ןַא ןָא השעמ 8 זיא'ס

 ועיירש ,ןטלעש וצ ףיוא רעה ןוא

 .-ןעייצרַאפ טפייה ןעײטשרַאפ ליײוו

 (ספע טיש רעייפ טימ ןוא ןזייא טָאד טיירש)

 ! תוטיש עיינ -- סרעמַאה עיינ

 !רע ט'ג תֹוּצַע ! רעדורב ַא זיא ןוא ,טגָאלש-טעגרה

 ? רעטיצ ךיא ּפעלק יד רעטנוא ןעוו ,ןגייווש

 !סע ריד לחומ !לחומ !?עלרַאװָאק ןוא רעמַאה ןשיוצ

 -- זיא רועיש ַא ןָא קיטיײוװ ןיימ ,יוא

 ! תוריקח ןָא ןעיידש ךיא לי ,ןטלעש ךיא ליו

: 
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 םיִשַמ-יִלְּב תֶרֶרְגִנ איִה זאיִה ּהָנֹוצְרִל תעַסֹונ םּולְּכ

 .םיִטּוּפַה ָהּוכְׁשְמִי רַהַד ףַטָׁשְּב רֶׁשֲאַל
 ַחיִנְו לַק הֶז - סּוטכְו

 זַחֹּכַה תֹולְּכ דַע ּהָבְחֶסְל
 :טֹוׁשַה ֹונְׁשִי ?יאמ אָּכֶא

 .תֹוׁשָק ויָלָע קַפֹוד אּוה

 --רֶמָי אל ֹולְׁשֹומ יִּפ תֶאְו - דָבֵע קר אּוה םַּג ?טּושֵהְו

 ..רֶמָג ול ןיאָׁש לָּגְעַמ הֶז ..טֶבֵׁש קַר אוה ףַא ?ןֹולְגֶעְו
 ןלֹּכַה תֶא ָּתְנַבַה ,וג

 ,לֹוחְמִל :עַמְׁשַמ -- ןיִבָהְל
 "ןִיַדֲע ,אֹופֲא ,קַעְזִּת הַמ

 הון ק 2 =

 ׁשַעָּגְתִה עַתָּפ

 :ׁשֵאָה-קַרֹוי ףָזְרַּבַה ,

 ׁשֵרֹוד הֶאָנ ׁשיִטַּפ םַּג :עַׁשָרָה תֹוטיִׁש ּוּנַּתְׁשִנ;

 עֵר םַג אּוהְו - הָּכִמ אּוה

 ..ַעְֵכַׁשְמ ,יִל תֹוצַע ץֶצ
 שירְחַאְש לָּתְצַָי הַמ
 ?שיִטּפ ןיִבּו ןְּדַס ןיּב
 !דֹוע וַּגְרֶא אֹלְו הָּכִאָׁש

 !תאֹז הָצֵע ך ? רֹומָׁש

 לֵבֹוס יִנֲא דֹוע לָכְו -- לֶבֵּסַה ברָו בֶאְּכַה וע

 ולְַקאַו עַּׁשֲא לֶבָה-רַקחְו טּוטִח יִלְּב



 = י 9" טאק ײװב

 םעניילק א עלטכייט ַא ןיא

 םענייר קירביא טשינ זייוורעטרע ךיוא ןוא

 ,טלבוטעג ךיז ,טעקפעילּפעג גנַאל סטקשטַאק ייווצ ךיז
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 תוזורב יִּתִׁש

 ,םַּגְמַּגֲא לֶׁש ֹוקיִחְּב
 ,םָשָו הֹּפ חּולָּד תָצָק

 ,םִיַסְפַא-יִמ םֵה ויָמיִמָׁש

 .םִיַתָזְוְרַּב ּוצֲחֶר
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 - טלביוכעג ןרערעֿפ יד ןיא ךיז ךרעלעכענש יד טימ

 ,תֹופוע עטייוו יד ןופ ןעמוקעג טּפַאג א טנייח

 ןתפומ-לעב ַא ,ןעמ טגָאז ודוח ןופ שזַא

 ,ףטק-תילט רעד טקיטשעג דלָאג ,עפוי רעצרַאוש ַא ןיא

 ,ןטָארעג עלעכייב סָאד ,לרעדיוג ַא טימ

 ."רעדלַא; -- ' רָעלדָא; טשינ טגָאז : שילגיוּפ טדער ןוא

 (! ריד לָאמ רענעש עקַאט)

 יײרטעג ,ךעלעקשטַאק עדייב ,ךיז ייז ןטיירג

 .יירד ןּוא ,ייווצ ןוא ,חעש ַא ךיז טקינײר עמ ןוא

 טרָא קיטָאלב ַא ןיא ענייא דָארג טפערט

 -- טרַאד ןופ רעניירמוא ךָאנ סױרַא ןוא

 ! יאדכ טשינ חליבט עצנַאג יד ,סָאװ ךיא סיײוו

 !ןייר ןוא רַאלק !לומ א ?עטנכש ירד ןוא

 קוק א עטרבח רעד ףיוא רעבָא יז טוט

 ,ןיינק : ךיז טכַארט יז ןֹוא

 ! ונענ ךיז טלבוטעג טשינ

 ."ריא ןופ ךָאד רענייר טשינ םתסמ ךיא

 ןייק טָאח, ,יז טגָאז ,"ןטקנעווש; !ןעקנעװש רעדיוו זיא ,ונ

 "! רועיש

 : ךיז ייב קידלודנ זיא יז ?עטרימשענסיוא יד ןוא

 "! ףךיא ןכש לכמ --- ןייש ענעי, ,יז טגָאז ,"ךָאד-המ,



 ,תוצּורָחֶה ,תאֹז םֶָעְו - ּוכֵׁשְכַּתְׁשִהְו ּולְבָט ןֵה

 .תֹוצֹוּנַה ןִמ הָצֹונ לָּכ ןְגהָּכ ּוּקִנ רֹוּקַּמַּב

 זּוּדֹהִמ ,םיִרְמֹוא ,קֹוחָרַמ - ַחֵרֹוא םֹוּיַה אֵּב יִרֲה

 ּודֹגְסי םָלֶּכ תֹופֹועָה ץֶרֶאיְּךֶרֶדְּב ויָנָפְל

 תֶנֹסְּרְכּו קַפָז לַעַּב ,ןָסְחֵיְו אּוה םיִאָלְּפ -ףֹוע

 !תֶנֹּתִּכ -רֹוחְׁש לַע בֶהֶז-ליִלְּכ "ןֶטָק-תיִּלַט; ׁשֵבֹולְו

 : "רוּדְלְוע-רֹוּדְלֹוע, קַר םיִעְמֹוׁשְו -- תֶרֶזּומ ןֹוׁשָל רֵּבַדְמ

 | .רֹוּד לֹעָּב ָךֹוׁשְמִל בִיַמָׁש ,םֵה רֶסּומ-יֵרְבִּד ,יאַּדנְ

 ,ַחֵרֹואָה לָׁש ֹודֹובְכִל תֹווְוְרַּבַה תֹוּפַיְתִמ

 .ַחֵצְחַטְּצִהְל ביִטיֵּת יִמ ,תאֹוָּב תאֹז ןֵה תֹורָחְתִמ

 ,הָליִחְמִּב ,ׁשֶפָר-יֵמְל תַצַלְקִנ ןֶהֵמ תַחַא ְךַא
 - הָּלִחְּתַּנִמ רֵתֹי דֹוע תַכָלְכָלְמ איֵה תאֵצֹויְו

 !הָּטִבְל הָליִבְט ,יֹוא

 :םַּגְמַגֲאָה-יֵמיִמְּב הָל לֶּזִמ ריִאֵה - ּהָּתְנִכְשּו

 .םָגְּפ אֹלְל איִה הָיִקְנ ,הָלְעַמְלִמ םַּג ,הָּטֵמְּלִמ םַּג

 :הָניֶאְרִּת ּהָתּועְר ןֶּדְגִנְל ָהיֶניֵע ְךַא

 - הָּנֶּמִמ יִנֲא םַג הָיִקְנ אל הָאְרִּנַּכ
 ,יאֵּדַו, :איִה תֶבֶׁשֹוח ְּךֵּכ

 "ויַצַמְל יִּתְצַחָר אל

 ..תֶכָשכַתְׁשִמ ,תֶרָהַטִמ ,תֶלבֹוט בּוׁש יִהיִרֲהַ
 ז תֶכָלְכִלְּמַה הָמּו ,ּונ

 :תֶכָרָּבְתִמ איִה הָּבִלְּב ,הָצֲחַרִמ הָצְרִמ
 ,ןַח-תַּב תאֹוָּכ -- יִּתְנָכְׁש םִא,
 "! ןֵּכֶׁש -לָּכ אל --יִכֹנָא

 יז ר
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 רעבי
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 ערייז רעד ןעוװ ,ךָאנ גנַאל ,לָאמניײא

 .לשיוורעדעלפ ַא טימ
 אוי 'ו) ו ? עדייב יד ךיז טנגעגַאב ױזַא יװ ןוא זוז)

 לשיד ;ןטימ טענײרַא טשינ עשז-טרָאפ
 (!ןנערפ טשינ עלהשעמ .ַא ףיוא תוישק ןייק ןוא

 ,ןגעװ עטמירקרַאפ ןוא עטיירדרַאפ טימ

 טשינ ןעלטילש עס ןוא ךעלריפ ןייק טשינ ןרָאפ עס ווו

 ,רעלטילש ןייק
 ,ךעלריטַאנ ןוא ,ןעגנַאגעג ןוא ןעגנַאגע

 רעסעמ א טקעטשעגנייא טרָאד טייטש

 .רסאנמלש גיניק םענופ

 "? רעטעב טמיווש רעווק : סע טגערפ

 1 ךיאז

 ךיג ןוא ר רעד טיירש

 .גנורּפש ַא םי ןיא ךיילג

 גנוי רעליווו-לשיוורעדעלפ לגילפ רעפַאװ יד ףיוא

 -- ךיז םגָארט ,ךיז םנָא
 -- ךיז טגָאי םיא ךָאנ לגניר סָאד ןוא

 .םי ןיא ןײרַא ךיוא
 : דנוװ ַא ץרַאה ןיא טכַאמ ,רעפעמ טָאד טמוק

 ! טנורג וצ לרעגניפ -- ןביוא ןופ שיוורעדעלפ

 ,קיסעמלטימ ןוא ךַאלפ ,קיטשינ זיא'ס רעוו

 קסע רערעווש ןייק טשינ ןעמיװשוצעורַא םיא

 ? ךעלננירג טשינ סָאד ןעמעוו
 .ךעלגניר ץנ'דליג ערעוו ּש

 שי עמ



 תיִנְיְהַּׂשַה

 ,קֹוחָר ןֵמְזִּב ,םיִנָפְל
 ,קוניּת הָיָה בֶּסַה תֵע

 זָּפ-תַעַּבַט הֶרְּגַחִתִנ

 .ָּוַא-ףַנְפַנְּכ םִע

 ?דַחַי ּולָּלַה ּונֵּמֶז ְךיִא ,תעֵדָל םֹּתַא םיִצֹור ז הָמ)

 :תַחַּפַסְּכ ּוקיִצָּת לֵא

 תושלמ ירבד לע

 (' תֹויִׁשִק ןיִׁשְקַמ ןיֵא
 ּולֵא םִיַּתְׂשִׁש - רֶּקצָה

 ּולָיט וָּדְחַי םֶלֹועָּב

 ,תוּלִקְלַקֲע םיִכָרְדִּ
 .תולָגֲעֵמ תומָמוש

 ְךֶלֶּפ רַחַא ְּךֶלֶּפ םַעֹנ-ַחיִׁשְּב ּורְבֶט ןֵה
 הפסח טי ףוחל ;.ףוס לכ ףוכ ,ש'נהו

 ,רֶמֹּתַּכ הָפּוקְז ,הֶדְמָע םָׁש
 .רֶמֹעָלְרָדְּכ ְּךֶלֶמ בֶרֵח

 ;תוכָרְּב-ףּוּלִח יִרֲחַא ,בֶרֶחַה ןֶתֹוא הָלֵאָש
 "?תֹותְׂשִל רַתֹוי ביִטיֵמ יִמ;

 -- "!יִּכֹנָא, --

 םיַּתְשּו- תַחְו
 .םִיַמל הָצְּפִק ףֵנְפַנְּכַה

 הָרֲהִמ תַעַּבַּטַה

 .הרבהה תובקעב

 ,הָלְעַמְל -- ףנְפַנְּכַה :ןָבּומ יִרֲה ףוּסַהְו -

 .הללצ הָקְלִצ בהופ סצבטו
2 = : 

 הָלְקִנ רּוצְי ,לֶקְׁשִמ-לֵק
 .הלוק) ישק רֵלְּב ךצי
 זדֵבֹואְו עַבֹוט יִמ

 .דֵבָּכ בֶהָז יִלְּכ

 יט



 ,רעלרעווש זיא ,טלעוו יד טגָאז ,ךעלרע

 ! ךעלרעפעג --- ןענעבנג

 ! טלעוו א ,ונ

 -- .יז טיירד עמ ןיהווו טכעלש ,וצניהַא טכעלש ,וצרעהַא טכעלש

 ,רלעפ םענופ קידצ םוצ ףלָאװ רעד טפיול

 .הצע ןַא םיא טימ ךיז ןטלַאה

 םקופ רער זַא ,טשינ טסייוו רעװ ,ונ ?קידצ רעד זיא עשז:רעוו

 ! סנולק ַא טרָאװ ַא םיא ןופ טרעה ןוא טייג ןליימ

 אב



 האב
1 

 = טי ןז

 ,רֶׁשֹע ּהָּב ןיִא

 !עֶר קסֵע הֶז - בֹונְגָלְו
 !ּהָרָצֹויִמּו הָרְצִיֵמ ׁשֶפֶּנַל יֹובֲא ,רּוצִקְּב

 .היִּפִמ הֶּצֵע ׁשֵּקַבְל ,קיִּדַצַה לֶא בֵאְּזַה ץֶר

 ?ּוהיִמ רַעַיַה-קיִּדַעְו
 ןלֶעּוׁש ַה ,עּודָיְּב

 * .לָּלהֶּמַה ֹורָסּומ עֹומְׁשִל םיִכְלֹוה הָסְרַּפ ק"ָּת

 טיט טעיה
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 ;רֹמאֵל חַתָּפ קיִּדַצַה

 רֹופְסּו ןאָּכִמ רֶׁשָי ךל,

 תֹוּב םָׁש אָצְמִּת :םיצע גיי
 ,רֹוחָׁש ןֹופיִפְׁש רֵפָחְׁש

 םיִנָבְקְרִק ֹותָפְׂש דע אָנ-ּואְלַמ הֶּזַה רֹוּבַה תֶא

 - םיִּנַכְׁש לֶשְו םיִנֹוי לֶש

 .םיִנוֲעַמ תֹויִקְנ ,הָלֵאָּכ תֹוירְּב דוע לו
 ׁשְדֹח-ׁשאֹר לָּכ לֶש תיִרָחַׁשְּב ןְקיֵר בֵל לַע םּולְכאֹּת םִא
 ,(ׁשֶדֹק-לָש-םֹויְּב הָטיִלְׁש ןיֵא אָרְחַא-אָרְטְסֶל רֶׁשֲאַּב)

 בִאְזּו בֹּד לָּכ אֵּלַמְתִי

 .ב7 בופו רשי ,קדצ

 - ןֹומֵגַאָכְו הֶנָּקַּכ ץֶרָאֵמ הֹכְצִּת הָלִאְג

 .ְךֶפֶהְל אָרְקִנ םִא ,ייֹונ-ׁשֶפִננ הֶז ףןֶפֶש - ןוז
 :רֶׁשֹּכַל הָיֶאְר -- יתֹויַח רַׂשְּב יִלי ףּורָצ םַּג
 "ןיִרָשיִב תותל/ הַז - תֹויִּתֹאָה ןוכדב

 ?ףֹוּסַה הָמּו .קיִּדַצַה רעיַּב בֵאְּזַל הָרֹוה ְּךֵּכ

 (ףֹוׂשֲתַל וז הָשָרָּפ - רעצְו הָׁשּוּב !יַלְלַא

 וחָצְרִנ םיִמיִמְּת הֵּמַּכ ,יוה

 - ּוכָּפְׁשִנ םיִמָד הָּמַּכ ,יֹוה

 ,םָדָו תועָמִד יִלֲחַנ
 .םָלֹועָה תֶא לֹואְגָלְו רֶׁשיִּב תויִחְל םיִצֹור ...יִּכ

 הר נו
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 ןָנֶפֶהְו ןֶׁשְצֶה
 ,דָלֶחַּב תֹועְתִל תאֵצֹויַה ,תיִאָליִטְרַע הָמָׁשְנִּ

 הָּבֲעְּמַה ֹותָעְפִׁש

 הֶּכְרֲאֵמ ןָׁשָע לֶׂש

 .ןָנָע םֹאְתִּפ ׁשֵגֹוּפ אוה םִיַמָׁשַה לֶא ֹוּכְרִדְּכ

 ?ןָאָל !ָדְּמִע םיִהֹלֲא; -

 .ןֶׁשֶעֶה ּוהֵלֲאוש
 ָּתְעַדְי אל םִא ,יִּפ תֶא לֵאְׁש !םֹּנִהיִג הָּטֵמְל ןֵה,

 !הָּטֵמְלִמ וָׁשְכַע אָּב יִנֲא

 ןֶליִא םָׁש יִתיִיָה :עַמְׁש

 ןֶנֲעַר ,ַחֵרֹוּפ ץֵע
 .ַחֵמְׂש יִיִפָי-דֹוה םיִׁשָנֲאַו םיִהֹלֲא

 :םֶרֹוא סִינְכַּמ ץצ - יִתיֵיְה דידי תוירבל

 םַח ץִיַקְּב הָסֲחַמ יִּתַתָנ בוטַה יִּלִצְּב

 .םָחּור תֶא יִתיִיְחָהְו - עַגְיִלְו ףָיָעָל

 ּוׁשְנָעַהְל דיִסָח ףֹוס :דֶסֶחַה לַע יִּתְמַחַנ ְּךַא

 !ׁשֵאְו לָורַבְּב ?יִל ּומְלִׁש הָּמַּב ,עַדֵתֲה

 ְךָּיַח ְּךֶל ּורְקִי םִא

 !אָחֶא ,הָּטִמְל דֵרֵּת לַא

 .ַעיִּגַנ וָּדְהַי !יִּמִע אֹוּב
 יַעיִקָר-יֵבְכוּכ םָתֹוא לֶא

 ...ףּוג יִלְּב תֹוּכַז תֹומָׁשְנ

 יֵוףּועָנ ,אֹוּב !ןֵהי תֹוצְרֹוק ְךיִא

 יו הָּטֵמֹי תֶדְרָל' יִלָע !אל, -
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 הָחַלְמִּמו ו-ז

 .ויָטָרְּפ לֶכְל ןָתְלָׁשַה ְךלֶּמַה דַיְּכ ְךּורָע :רּוׁש
 .בָבְר ּהָּב ןיֵא ,טֶמָק הָּב ןיֵא - תֶצֶהֹגְמַה הָּפַּמַה

 חַלֹּד-ץֶמָׁש יִלְּב תיִכּוכְז-יֵלְּכ
 .חַלדְבִּכ םֶּלִּכ םיִצְצֹונ

 .םיִקיִרְבַמּו םיִקיִהְבַמ תַחַּלַצ ,גְלְזַמ ,ףַּכ לָּכ םַג

 -- םיִקּובְּד םיִעֵר הָׁשּלְׁשּו

 ,םיִקּוּבְקַּב תֶשֹלְׁש ,ּונֵיַה

 :םִיַרָהְצַה- תַּדֲעְסַל אָּתְוְצְּב דיִמָּת םיִאָּבַה
 ,םימו טיי יק ןײ

 תֹוציִרָק-ןֹוׁשְלִּב םיִרְּבַדְמ

 ,תוצְצוּנַה תוסֹוּכל

 :םִיַּתְׁשִל איִה תֶקֶּלֶהְמ ּ!הָחלְּמַמ םַג הֵּנִהְו

 (! םִיַתָרְזְמַמ -רֶזְמַמ יִלְּכ) לֵּפְלִפּו חַלֶמ ליִבָׁשִּב !

 (!ןֶכֶׁשַנְו - םִיַנָׁש יִלְּכ) ַחֵצְפַמ חָּנִמ הֵּנִהְו

 ןֶחְלֶׁשַה לַע ןֹוׁשָל-דַח הָסֶּכ-לֶׁש ןיִּכַס הֵּנִהְו
 ,ןָכּומ לֹּכַה ,רּוצְקִּב

 לָכֹרְו רֶחְסִמ יִקְסִעְּב לֶמָרְבַא ּבָר דוע דּורְט ּרַא

 ,לָכֹאָה יֵנְפִל קּויִדְּב קֶסֵע עַתֶפְל ץֶצְו ׁשֵ)
 !םיִכּורֲעָה םיִלְּכַה םִיַתְניֵּב ,אֹופִא ,םיִׂשֹוע הָמ

 ,םיִחֲחֹוׂשְמ ,ןֶבּוּמַּכ

 תֹומָדֲא לַע הֶאְרִנְו - ןִייַה חַתָּפ -- 'ןִֵּי יִּמ,
 :תֹומֲחָנְו תֹועּוׁשִי

 !םִיַנְחַמ-לֹוחְמִּב -- תֹוגּועְו רֶמָזְּב ּואְצִי םיִגָּדֶׁש =

 ויםיִיַּת?, הָמיִגְל הֶּפ לֶכְל זָא קַּתְמִּת המ
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 :ׁשייַיַה הָנֹוע ְךּויִחְּב --"!סעַט לֶׁש םירָבְּז ?אל הָּמֶלע --

 :ׁשָּמַמ הֶּזַה רָבְּדַּכ םַעַּפ רָבְּכ הָיָה יֵרֲהַו

 ,םִיַרְצִמְּב זָא לֵלֹוהְתִה ןֶפֶּגַה"יִרְּפ-אֵרֹוּב תֵַע

 ,םִיַמָּׁשַה ןִמ הָּמֵחַה ׁש"ייְּכ הָמְגָל םָּיַה תֶא

 ןֹוצָל-תַחְמִׂש בֹרֵמּו

 .ןאצַּכ ּודְקָר םיִרָהֶה

 יו ןֹוצָר יִהְי קַר -- דוע רֶׁשְפֶא לֹּכַה !ׁשֹואָי לא

 ,ַּהלֲא הָצְרִי רֶׁשֲאַּכ ! תֹורּוצְּנַל ּוּכִצ ,ןֵּכ, -

 !עֹולְקִל -- רֵּוִצ רוּכִׁשְו ,תוריל לֵַכּוי אֵטֲאְטַמ

 -- "!לֵאָה-תועּוׁשִי ּונְעַדָי םַּג ּונְעַדֵי ןֵה

 .לֵּפְלִפּו חַלֶמ תֶנֹהַלְמַמֲה הֶזיִּתַמ

 !תֶרֹוקיִּפֲא !תֶרֶפֹוּכ ,יֹוה , --

 - "!תֶרֹוּכִׁש ְךָּנִה ָּךֵמְצַעְּב

 הָחַלְמַּמַּב הָרָעָג

 .הָחּוטְׁשַה תַחַּכַּצַה

 :םִיַנִׁש ּוקְרָח תֹוגָלְזִמ .תֹוּפַּכ לּוצְלִצ עַמְׁשִנ ןאָּכ

 !םִיַמּו ׁשֵא ָהּואֹובְי ,

 ?ןאָּכ הָל הֵמ ּותְלְּוִנְמ

 ! ןָחְלֶׁשַה ןִמ ּהָׁשְרְגְנ

 ַוַחְבֹונ עַרָה ּהָנֹורְּגִמ ,בֶלֶּכַּכ ׁשֶּמַמ ,לָּפְלִּפַה, --

 יוַחַמֹוצ רֹוחֶׁש לֵּפְלִּפ ֹוּב ,םֹוקָּמַל ּהָל ְּךֵלֵּתְׁש , --

 ?קֹוּתְׁשִּת הַמ !וַחַצְפַמ ,יוה, --

 !קֹחַּכ ּהָתֹוא תֹובְצּו סֹופְּת

 יו בֵטיֵה ְּךֶל תֹוריִהְנ: ַחּוצִּפ-תַמְכָח תֹוכְלַה ןֵה

 :בֵרָעְתִמ יִנָניִא ְּךַא - ַחּוטָּב םֶכְּבִל יִהְי ,ןֵּכ, --

 :ַחֵצֹוּפ יִניֵא םָתְס-הָכָּכ

 וַחַרְכֶה ׁשֵי םִא קַר
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 ? רעקַאנק רעזדנוא ךייא טלעפעג יוװ ,ריא טגָאז סָאװ ,ונ --

 (רעקַאלפעצ א ךיז ןייוו רעטיזר)

 ? הריבע ןַא ךעלדנייצ יד ? סָאװרַאפ ! ךיז ןשימ וצ טנייפ

 ! טנעװ יד רַאפ ןוא שיט ןרַאפ ךיז םעש

 (רעפעמ סָאד ּפָא ייז טקַאה) ! ןיוש טמוטשרַאפ טרעוו --

 ! רעפערג למוט רעד ץלַא ,ייז טגייווש עמ רעמ

 ! טנעז ריא סָאװ רעקעל רעלעט 1 ןעגנולקעצ יז לּפָאג-לפָעל

 -- ןייוו ךעלשעלפ ,תוירב ענייפ ,טעכיוא ריא ןוא

 ! ןײרַא ןדלַאה ןפיט ר'ייא ןיא ךיז טמעש

 !עטַאװעמת טשינ רָאנ ךיז טכַאמ

 ! עטדמשעג א רָאנ זיא ןוא טָאג וצ טקניוו הקשמ רעייא

 -- ןיי יצח ,םימ יצח

 .עררש רָאנ לרעצלעז ןיימ ףיוא ךיז טמענ עמ ןוא

 רַאפ ןָא ךיז טמענ רע ןוא ךיז טדמש רקש : ןשיו ןעמ לָאז

 -- רעפעטַאב ןייז

 ! רעפעפ ןקעמש וצ ןײלַא טָאנ ןייז טיג תמא

 טי



 י!חַלְצי-אל ,אָנ ׁשִיַּבְתִה

 :ףֶצְֵּב ךתָח ןיִּכַסַה - "ולֹזאָזעַל ,ּוקְתַּתְׁשִהַי -
 ,ףֶצֶחייִנְּב ,ףֵכָו גֵלְזִמ ,סֵה;

 ! תֹואָּכְנִּפַה -יִכַחֹוּל

 ,תֹואָנ תֹויִרְּב ,םֶּתַא םַּג

 ,תֹואְקְׁשַּמַה יִקּוּבְקַּב

 "ָ!ּומְלָכִה ,ּוׁשֹוּב

 "ֹזיֵנְּתַנֲא זיִמ;ע -

 !ּומָּמַּתִּת אָנ לֵא !םַּתַא ,ןֵּכ, --

 ןִיַעְּב ץֵרֹוק םיִהֹלאֵל ףָיְזְמַה םֶכְקְׁשַמ
 = ןיַי-יִצֲח ,םִיַמ- יִצֲח :ידָּמֶׁשְמ, ּוהיַרַה ְּךא

 זהָחֵלְמִמַל ףיִּטַהְל ּוִָּת ,םיִצּובְצ םָּתַאְ
 הָכְלֲַּכ דומְלְל תע

 ּוהֵרְצִי יֵרְחַא רֶס רֵקְׁש
 -- ּוהֵרְצֹוי-תַּלִהְּת רֶׁש אּוהְו

 לֵאָל םַּג תֶנָתֹנ תֶמֵאו

 יו ֵּפְלִּפ לֶש ַחיִר ַחיִרָהְל

 עי יב



 יי 6 5 טפ פה 998 טפ י ֹב :
 םטכי- ץנענישרער טציא זיכ

 "העירז , גַאלרַאפ ןיא

 - -- -- (ןטָאנ טיס) םינונינ טימ רעדיל -- רעװעשטידרַאב קילעז

 == = = == == ןתובייחּתה עיינ .טלַא רַאּפ -- רעקנעשנייוו קיציא

 - - (ןעננולייצרעד רעקָאי וינ) ןרָאצ ןופ טָאטש יד -- ןאבזיא לאומש

 = = = == == == יה == טֿפַאש ביל ךותמ טושיֿפ --- רעקנעשנייוו קיציא

 יױונורוא ןיא בושי .ריי ןוֿפ סרע יוֿבטימ ןוא סרעיוב --- רעקנעשנייוו .י

 - - רַאי יכאּב - ןשוש - ןבא המלש

 = = == == == ןפפצראוטורוא -  רעקנעשנייװ קיציא

 = += טילשמ הרשע -- םילשמ ןעצ --- גרַאבנייטש רזעילא
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